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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ه مد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابالح

 أجمعين، أما بعد...
لوارث منن وخفي السابق منهما لُيعلم ا" وابنها ولو ماتت امرأة  : "-رحمه هللا تعالى–فيقول المؤلف 

 روائه. الموروث خفي، وكلٌّ يدعي أن مورثه هو المتأخر؛ ليظفر باإلرث من
ن يننرث انبننن مننن أم؛ انهننا ماتنن  عبلننه، ثننم بعنند  لنن  أمننن أجننل  "ماتــت ل ــن ابنــ  :فقــاز جوجهــا"

 ينتقل هذا اإلرث إلى أبيه.
 مات  اام عبل ابني." فورثناها"

 الكالم ظاهر. "ثم مات ابن  فورثته "فورثناها،
 إنما يرث من أمه. ًئاالذي ن يرث من انبن شي" ولاز أخوها"

 ن ن بيننةتندعم ععنوأ أحند الفنر قي "وال بينـ  ناهـاثـم ماتـت فورث ،مات ابنها فورثتـه خوها:"ولاز أ
  للزوج في ععواه، ون بينة لألخ في ععواه.

 ون بينننة لهننؤن  أو لهننذا أو لهننذا، هننذه المسننألة شننبيهة بمننا فنني ُكتننل الفننرائ  مننن ميننراث ال رعننى
و أولنم ُُعلنم السنابق منهمنا فني هندمر أو  نر ر  والهدمى، والمذهل في هذا إ ا منا  متوارثنان فنأ  ر

ا عفًعن ؛حر ر أو ما أشبه  ل  الحكم ورث كل واحدر منهم من اآلخر من تالع ماله ن ممنا ورثنه مننه
 للدور.

 وصاحل الرحبية وهو شافعي المذهل يرأ أنه ن توارث بينهم.
 طالب:....... 

 ؟ما ا
 طالب:....... 
 نا...ي مشي عليه عندنا هالظاهر الذ

 طالب:....... 
 ؟ما ا

 إنه ما فيه توارث.
 طالب:....... 

دعوأ لناننه ُمنكنر " منهما على إبطاز دعوى صـاح ه وال بين  حلف كن واحد   ناهاثم ماتت فورث"
ً ا إوحينئذر يلزمه اليمين، المدعي يلزمنه البيننة، والمسنألة مفترفنة فني عندم وجنوع البيننة،  ،صاحبه

لُيبطنننل ععنننوأ  ؛فيلزمنننه اليمنننين ،وكنننلٌّ منهمنننا ُمنكنننر لننندعوأ صننناحبه ،يتجنننه اليمنننين علنننى المنكنننر
 صاحبه. 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ينه االمنا  نان مينراث انبنن اب" وميراث المرأة ألخيها وجوجهـا صفـفين ،وكان ميراث االبن ألبيه"
افترض فيه ابن ليس  له زوجة ون أونع، وأمه ماتن  فني هنذا الظنرذ النذي ن ُيندرأ هنل تنرث أو 

 ااب فيرث ميراث انبن ابيه.  إنن ترث؟ ولم يبق  
 هرة.والباعي لألخ تعصيًبا، والمسألة ظا ،للزوج النصف "وميراث المرأة ألخيها وجوجها صففين"

 طالب:....... 
 عر نة لكن ما ُكفي ببينة.

 طالب:....... 
 عرائن وليس  بينا  تحتاج إلى...

 طالب:....... 
 عر بة من هذا.
 طالب:....... 

  منها.م له فرع  
 أحسن هللا إليك؟ ،طالب: هن تختلف عنها

ي ُسننو  واام را بننة معننه إ ا حصننل حنناعث مننا ُينندرأ ذهننو أ  ننر مننا ُكننون ُصننير الولنند هننو النن ،ن
 أيهما ما  أوًن.

ل  أم فيه دعوى كنٌّ منهم يدع  تأخر موت مورثه، أما فـ  مسـأ ،طالب: لكن ه  تختلف عنها
 الغرلى والهدمى فليس فيها دعاوى؟

 حتى لو وجد  ععوأ.
ــى أن كــًل  ــب: والكــلم عل ــه المفــنف  طال ــى مــا لال ــام إل ــدع  فنحت ــى -رحمــه هللا–منهمــا ي  إل

 الحلف، ثم االعتراض. 
 طالب:....... 

 وليس  بينة. ،عر نة
 طالب:....... 

الطبينل هنل هنو لكنن كنالم  ،-البيننة-البينة معروفة معمنول بهنا شنرًعا التني جنا   بهنا النصنو 
 ا هو عطعي.؟ معطعي

 طالب:....... 
 .[12]النساء: {َوَلُكْم ِصْفُف َما َتَرَك َأْجَواُجُكمْ }إرثه من زوجته النصف  ان

 .[12]النساء: {ِإْن َلْم َيُكْن َلُهنَّ َوَلد  } طالب:
 ما  عبلها، فوجوعه م ل عدمه. لعلهالولد ما ُيدرأ 
 طالب:....... 
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 .«اليمين على من أصكر»تحالف شرعي 
 ب:....... طال

مسألة حظوظ هو ما عنده علم أصاًل، لكنه ُحلنف علنى إبطنال ععنوأ صناحبه، وهنذا هنو المتجنه 
 واليمين على من أنكر. ،إليه شرًعا؛ انه منكر

 طالب:....... 
ه، المقصوع أن م ل هذا ن ُُمكن أن ُيوصل إلى علم؛ انه ما يدرون أو عنده خبر ولم ُتقبنل ععنوا 

 ين؛ انه ُمنكر لدعوأ صاحبه.   فليس عليه إن اليم
بي شهد شاهدان علنى ز ند أننه أخنذ منن صن" األف   أصه أخذ من ص      ولو شهد شاهدان على رجن  "

ألًفا، والشاهدان ُعرفان هذا االف بوصفه أو بكيسه م اًل ألف مصنرور بكنيسر أخ نر فني الوعن  
 ،أننه أخنذ منن هنذا الصنبي ألًفنا عمرو ،الفالني في المكان الفالني، وشهد شاهدان على رجلر آخر

 نفس االف المدعى به.
 طالب:....... 

بنفس الصفا  كيس أخ ر في الوع  الفالني في اليوم الفالنني هنو ألنف واحند، لكنن شنهدا علنى 
لنف هنو النذي أخنذ اا اعمنرً  ،ز در أنه أخذه من هذا الصبي، ثم عام  بينة  أخرأ بشاهدين أن فالًننا

 واحد.   من هذا الصبي، وهو ألف
ـ على رجن   شاهدانوشهد " عيند  أُ لنو عنال: االنف؛ ان النكنرة إ ا " اآخر أصه أخذ مـن الفـ   ألف 

 معرفة كان  هي، لكن إ ا أُعيد  نكرة فهي  يرها، فالمتجه أن ُُقال: أننه أخنذ منن الصنبي االنف
 ُعني م ل السابق. 

  ي الرجلين ُُطالل؟وال اني، وأ" طالب أحدهما باأللفكان على ول  الف   أن يُ "
 طالب:....... 

 ن شهدوا على عمرو.ان شهدوا على ز د، واثناُختار؟ اثن  يف
 طالب:....... 

 إ ا تعارف  البينا  تساعط ، هل يتجه أن ُُقال: ُُطالل أحدهما بخمسمائة، وال اني بخمسمائة؛
ف سواً  كان اآلفال يت ،ى به ألف واحد، البينا  تؤكد أن االف ُأِخذ كاماًل ان المدع    اخذ فالنً نصَّ
 ".طالب أحدهما باأللفكان على ول  الف   أن يُ "؛ ولذا عال: اأو عالنً 

 طالب:....... 
ح بين الشهاعتين، والمفترض أنها من ثقا .    هلكن ما في     ُمرجِ 

تجنه منا  كنروا ااوصناذ، في" لـم تهـهد بـاأللف التـ  شـهدت بهـا األخـرى  إال أن تكون كـن بينـ   "
 .ا، وهذا أخذ ألفً انهما ألفان وليسا بألف، هذا أخذ ألفً ألقول با
 ".فيأخذ الول  األلفين لم تههد باأللف الت  شهدت بها األخرى  إال أن تكون كن بين   "
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 طالب:....... 
 والدعوأ متعينة على ألفر بعينه. ،الصفة موجوعة
 طالب:....... 

  كروا هذا. ،بنفس الوع  ونفس المكان ،ن
 ب:....... طال

 عته.اه، فال ُُقبل عوله كشعون التكليف ،صبي معناه  ير مكلف
 طالب:....... 

يرجن  إلنى اجتهناع  أن الصبي عال: النذي أخنذ االنف ز ند ولنيس بعمنرو، التنرجيح مطلنوب، و مكنن
 القافي.

ق ف  هذا   بين الف يان المميزين وغير المميزين؟ -أحسن هللا إليك–طالب: أال ُيفرَّ
 المميز ن عيمة له. ن  ير

 وال ُيق ن إذا كان غير مميز؟ ا،طالب: ُيق ن إذا كان مميز  
  يره.     القول بقبول شهاعته عند بع  أهل العلم إ ا لم يتفرعوا من المجلس عالوا بهذا إ ا لم ُيوجد

ن م لننة و مننا عننالوا لننه أ "األخــرى  ال ينــ  لــم تهــهد بــاأللف التــ  شــهدت بــه إال أن تكــون كــن بينــ   "
 "فيأخذ الول  األلفين". أوصافه فيتجه أنه ألف  آخر 

ــين حــرايين جاء" ــو أن رجل ــول ــن واحــد   ،رض الحــرم مســلمينأا مــن ص ــذكر ك ــه أخــو  ف منهمــا أص
جا  رجالن من أرض الحرب وهمنا ُقنونن: نحنن مسنلمان، وهنذا أخني، و اك ُقنول: هنذا " صاح ه

 ما ُتقبل؟ أم أخي، ُتقبل الدعوأ 
ون  لعدم وجوع المعارض، ععوأ ممكنة "أخوين جعلناهمامنهما أصه أخو صاح ه  فذكر كن واحد  "

  معارض.
 والسبي مآله لالسترعا . "اس ي  "ولو كاصا 

 هينُمعنارض فني اإلرث بينهمنا فني الصنورة ااولنى منا ف ههننا صنار فين" عتقـافادعيا ذلـك بعـد أن أُ "
   ُمعتق يرث، وفي الصورة ال انية فيها ُمعتق يرث. 

نهمنا أ" فـدلهماإذا لـم ي منهما لمعتقه عتقا فميراث كن واحد  ا فادعيا ذلك بعد أن أُ س ي  لو كاصا و  "
 . أخوان، فإن صدعهما فال إرث له؛ ان لهم من يرثهم  يره

ــاأل مــن األخــوة بينــ   " ن مننلننم ُُصنندعهما، لكننن وجنند  بينننة  "مــن المســلمين إال أن يقــوم بمــا ادعي
 المسلمين أنهما أخوان.

 ل؟إرث المعتق هو مقدم على النَّس" منهما من أخيه ث كن واحد  ورَّ فيُ  ،النسب بهافيث ت "
 طالب:....... 
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، وون  ، ونسننل وبعنندهن الموا ر نن  "أسننباب ميننراث الننورأ ثالثننة: كننلٌّ ُُفينند ربننه الوراثننة وهنني: نكنناه 
ق، والنسننل: السننبل" هننذه هنني أسننباب الميننراث النكنناه و تننوارث الزوجننان بهننذا العقنند، والننون  بننالعت

 باابوة، والبنوة، وااخوة...إلى آخره.
 ."منهما من أخيه ث كن واحد  ورَّ فيُ "
 وهذه مسألة  عملية  ك يرة الوعوع. "وإذا كان الزوجان ف  ال يت"

 طالب: ف  المسال  الت  ل لها هن ُيق ن لوز القاف  ف  اعت ار األخوة؟
ي إ ا ُعننِدم  البينننا  بالكليننة، وفنني اإلثبننا  فننهننو ااصننل فنني النندعاوأ البينننا  وااُمننان، القافننة 

ي ُقولنون: ذإثبا  النسل كما في عصة ُمجنزز المندلجي و ينره ُت بن ، اآلن عنندهم الندي إن إن الن
ه إن هذا عطعي لو ُعِرض على الهيئة، فقنالوا بنه فني اإلثبنا  ن فني النفني؛ ان النفني يترتنل علين

 ، لما ا؟ انه ليس ببينةر شرعية كالشهوع.مشا ل اتهاما ، و ترتل عليه أمور ن ُتحمد
 طالب:....... 

 هذا في اإلثبا  ن في النفي، ُقولون: شبه عطعية.
 طالب:....... 

 انحتمان  ك يرة، لكن هم ُقولون: شبه عطعي.نعم، 
 ا فنني مسننائلهننذه مسننألة عمليننة تقنن  يومي نن فافترلــا" وإذا كــان الزوجــان فــ  ال يــت"علننى كننل حننال 

  حصل التشاحن والمشاحة.الفرا ، و 
ااثنناث لمننن؟ ال الننل أن الننذي ينندف  عيمتننه الننزوج هننو الننذي يؤسننس،  ،الننق زوجتننه والبينن  مؤسننس

فيكننون ااثنناث لننه؛ انننه هننو الننذي اشننتراه، يبقننى مسننائل تتعلننق بمننا ُخننت  بننالمرأة ممننا يتبنن   رفننة 
 نومها وأصبا ها وألوانها هي أحق به.

 ُعننني حصننل فننرا  علننى أي وجننهر  "أو ماتــا فافترلــا فــ  ال يــتوإذا كــان الزوجــان "المؤلننف ُقننول: 
  ان.

زوج: عالن  الزوجنة: كنل منا فني البين  لني، وعنال الن "فادعى كن واحد  منهما ما ف  ال يت أصـه لـه"
أنننا اشننتر ته، والزوجننة تقننول: صننحيح اشننتراه لنني، وأنننا أسننتحق هننذا  ، ننل مننا فنني البينن  مننن مننالي

 بالعقد.        
زوج االنل الن" وما كان يفلح للنساء للمـرأة ،كم بما كان يفلح للرجاز للرجنحُ  أو ورثه أصه له"

  ما تأخذ؟أم تأخذ ، علم وعنده مكتبة، ولما افترعا عال  الزوجة: المكتبة لي
 طالب:....... 

 إ ا كان  االبة علم تحتاج الق ية إلى بينا .
 طالب:....... 

 بتخصصه، لكنه في ال الل عر نة.  ما يلزم أن ُكون الشخ  ما ُشتري إن ما كان
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 7 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

كـون ومـا كـان يفـلح أن ي، ومـا كـان يفـلح للنسـاء للمـرأة ،كم بما كان يفلح للرجاز للرجـنحُ "
 ايل ااثاث: ثالجا ، مكيفا ، عفاُا ." لهما فهو بينهما صففين

 طالب:....... 
 ".وما كان يفلح أن يكون لهما فهو بينهما صففينهو النوع ال ال  "

 ..... طالب:..
 ،لمننرأة نقننول: هننذا ل اإ ا احتمننل انشننتراك، إ ا كاننن  أميننة ن تقننرأ ون تكتننل، وال ا وجنندنا منن اًل مشننطً 

 مشط رجال ما هو بمشط نسا ؟
 طالب:....... 
  لٌّ لهما ُصلح.
 طالب:....... 

 ما يلزم. ،ن
 طالب:....... 

 س.هذا والدعاوأ، و ظهر الشح عند ك يرر من النا وُتقسم عيمته، وتك ر اإلشكان  في ،ُيباع نعم
 األصن أن الذي يهتري هو الرجن؟ -أحسن هللا إليك-طالب: لكن 

 اشترأ لهذه المرأة. ،هو الرجل، لكن ما اشترأ له
 طالب:....... 

 لهما.
 طالب: لل يت صعم.

ا نتقلنني مننن البينن  مننوهللا فنني ك يننر مننن الننناس، وفنني ال الننل إ ا تُننرك المجننال للمننرأة، عيننل: ا ،لكننن
 بعد. ًئاشي تترك

 طالب:....... 
   عليه على أنه...موعَّ 

 طالب:....... 
كنون ُون عالعنة لهنا بهنا  ،ون ُصنلح للمنرأة  ،هو الحلي مفروغ  منه أنه للمرأة، لكن ما ُصلح للرجل

 لها؟
 طالب:....... 

 ثيابه هو ثياب الزوج تأخذها هي؟
 طالب:....... 

 ما ُصنلح للرجنل للرجنل، ومنا ُصنلح للمنرأة للمنرأة، ومنا ُكنون صنالًحا لهمنا فهنو هذا كالم المؤلف:
 مشترك.
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 طالب:....... 
 المشترك هذا هو محل اإلشكال.

؟ -كما ذكرأل األخ– اطالب: إذا كان مهترك    الزوم ألر على صفسه أصه للمرأة بكتام 
 انتهى اإلشكال.
 طالب:....... 

شر  أسيا كل شي  على المرأة هي التي تشنتري كنل شني  ُعني عندك في  ،هو ااعراذ تختلف
 حتى المهر على المرأة.

 طالب:....... 
 .فعلتهالرجل ُقدر ما  كان وهللا ما هي بعالمة خير؛ انه لو

 طالب:....... 
 ؟ما ا

 طالب:....... 
 ؟ ا  مهرً لتدف ؛هو ن ُبد من أن يدف  شيًئا ولو ع ل، لكن اإلشكال هل للمرأة أن تأخذ من الزكاة

 طالب:....... 
 ُعتبرونه؟ما ا 

 طالب:....... 
 إن مهر معروذ.

 الحاجات؟  والزوام حاج  من أشد -أحسن هللا إليك–طالب: إذا كاصت ال ُيمكنها الزوام إال بذلك 
هننذا  ،مننا تأخننذ ،ىالمهننر علننى الزوجننة، ااصننل المننرأة مننا عليهننا شنني ، المننرأة ُتعط نن ا،ُسننمونه مهننرً 
مشنكلة، المقدمنة  ينر شنرعية فلكن إ ا انتكس  الِفط نر، وحكمن  القنوانين الوفنعية  ااصل شرًعا،

مشكلة، هل ُنر د نتائج شرعية مبنية على مقندما   ينر شنرعية؟ لكنن ُتعنالج هنذه اامنور بقندر منا 
، والن ما تنتظم أمور الناس.  تحققه من المصالح والمفاسد في كل بلدر

 طالب:....... 
 ا يتزوجون هناك من أجل المهر، الزوج يتزوج من أجل أن ُأخذ المهر.أحيانً  هنأأن  تدري 

 طالب:....... 
 اانظمة تختلف. ،ما أعري عن أنظمتهم

مننن أجننل أن ُتعينننه فنني مزرعتننه؛ ولننذا  ؛علننى كننل حننال كننان فنني بعنن  البلنندان يتننزوج الننزوج المننرأة 
 ا انتهى الوع ...وهي تتزوج تجده يتزوج أربعة في وع  الجذا ، في وع  البذر، في وع  كذا، وال

ااحكام الشنرعية معروفنة، لكنن إ ا عينل: منا  ،من أجل أن تأ ل، فالظروذ تحكم، والشرع معروذ
ما يرفى؟ م ل إ ا خيَّنر النزوج  أوما ترفين، أو هو الزوج يرفى  أوإن هذا الواع  ترفين  هفي
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تنننوكلي علنننى هللا، وعنننند فن الن و منننا عنننندي إن هنننذا تجلسننني ،خيَّرهنننا عنننال: وهللا هنننذا واععننني ،زوجتنننه
شني  عنال:  أوتتوظف، ثم لما عخل بها وزان  أحوالهم وجنا هم ولند  ،اشترا  عبل م اًل أن تعمل

 ، عال : شرا  علي ، عال: وهللا ما عندي إن هذا ت يعين بيتي.أن تشت لي أنا ما أرفى
 طالب:....... 
نعنه منن الطنال ؟ خنال  وهني تنازلنن  الِ نق منا هنو بينده هنذا الطنال ؟ هني تمأأننا  ،لكنن خنال 

ي فنعن الشرط؛ لئال ُتطلَّق، المسألة كما ُُقال في السو : عنرض والنل، الينوم هنذه المنرأة عيمتهنا 
ا، ثننم بعنند إ ا جننا  السننو  وعننند الر  عننرض والننل،  ولنند وولنندين وكبننر سنننها...ب جننال مرتفعننة جنند 

 لرجنننل خيَّرتنننه، فالمسنننألة مسنننألة...تنننرأ، إ ا فنننعف ا ............والنننزوج كنننذل ، والحنننر م منننا هننني
والحمد هلل الق ا  الشرعي ُحل اإلشكان  كلها، وكفيل  بحل جمي  المشكال ، لكن المشكلة فني 

 لوا بالقوانين الوفعية.بالع المسلمين الذين ابتُ 
  طالب:....... 
تننُه؛ ان اأنننا أعننرذ واحنندً  نصننف  مننن المشنناُب خطننل امننرأة وعمننره خمسننون، وعمرهننا عشننرون فرعَّ

جنن  تزو   -اآلنهننذه رف ننته -لحيتننه أبنني ، عالنن : ن أر ننده، وبعنند عشننر ن سنننة لمننا بلنن  السننبعين 
 وبعد عشر ن تزوج البن . ا،بنتً  ورزع 

 طالب: بنتها؟
 ز نة.  فعه م ل ما عال : تهيئ  له وظيفةبنتها، ت ير و 

حنن  انسننتعمار الشننيب محمنند رشننيد رفننا ُسننئل مننن ِعبننل بعنن  العلمننا  فنني الهننند، وكننان الهننند ت
ى هل ندخل في هذا المجال ونتول :البر طاني، وُ حكمون بالقانون اإلنجليزي، فسأله بع  العلما 

 من أجل تخفيف ال رر على المسلمين، ونحكم بشرع هللا فيما ؛الق ا ، ونحكم ب ير ما أنزل هللا
قق هذا اامر فأجاب إ ا كان الهدذ تخفيف ال رر عن المسلمين، وسوذ يتح ،نستطي ؟ كوارث

 ر في الشرع.فارتكاب أخف ال رر ن ُمقر  
نن ف أنننا ن أعننر م ننل هننذا الحكننم؛ ان اإلنسننان ألننزم مننا عليننه أن ُُخلنن  نفسننه، أمننا أن ُقننول: أخفِ 

 ال رر على المسلمين، وأحكم ب ير ما أنزل هللا هذا ما هو بحل.
 طالب:....... 

 ؟ما ا
 طالب:....... 

 ا أنزل هللا.يتركه الناس كلهم هذا ب ير م
 طالب:....... 

الشيب الطنطاوي  كر ع ية وهو أنه صندر أمنر بإل نا  المكايينل والمنواز ن، ومنن ُتوجند عننده فني 
، فيننه عقوبننة حيننازة ابيتننه ُُعاعننل، فجننا  المنندعي العننام بشننخ ر ينندعي عليننه أن فنني حوزتننه صنناعً 



 

 

 
 

10 

 ( 2) يناتالبوالدعاوى ر اخلرقي كتاب شرح خمتص

 

 

10 

ل بننه المطعومننا  للبينن  الصنناع؛ انننه ُمل ننى، فقننال الشننيب للمنندعى عليننه: هننل حيازتنن  للصنناع تكينن
صه بهنا، لكنن م نل هنذه الحلنول نه ُحجة وخلَّ أو أن  اعتنيته على أنه إنا   من ااواني، فلق   ،والشرا 

 ماعد ُينكر في علبه، لكنه  ،لكنه أعر ،فيها إشكال كبير؛ انه بهذا الكالم خلَّ  الرجل من العقوبة
  ماًل شرعي ا؟معنى تولى الق ا  في مسألةر ُُعاعل فيها من عمل ع

 طالب:....... 
 فعناًن يتنولى إزره منن ُقنوم بنه، لكنن يلزمنون هنم بنذواتهم أن ُفعلنوا أ ،نا منن الحكنم، الحكنم يتنونهخل  

 ُمحرَّمة.
 طالب:....... 

 مة.أن ُفعلوا الُمحرَّم هذا  ير كونه أمر  عام في البلد، لكن بأشخاصهم يتعرفون امورر ُمحرَّ 
 طالب:....... 

 حال نقول: هللا يدف  عن المسلمين، ون ُُسلط علينا بذنوبنا. على كل
 طالب:....... 

ُعننني إ ا كننان إ ا لننم يننذهل إلننى هننذه المحننا م فنناع حقننه، فيقننول بعنن  العلمننا  ُُفتيننه: بننأن هننذا 
 ُُفتيه بع هم. -واللى هللا المشتكى-ُمكره وُملجأ على هذا اامر ون بديل له 

 طالب:....... 
وخل   ،ش ، لكن فاع حقه في هذه المسألة، وفاع حقه ال اني في هذه المسألة هو مأجور بال

ن ، لكفهذه مشكلةعوا، وانحاز  كل هذه الحقو  اعدائهم، أيدي المسلمين من الحقو ؛ انهم تورَّ 
 و تحمل المسألة. ،نحن نقول: نجد من ُُفتيهم

ه مسنألة هنذ" يأخذ منـه مقـدار حقـه له لم قدر على ماز  ففمنعه منه  حقٌّ  ومن كان له على أحد  "
الظفننر فنني حننق لشننخ  علننى آخننر ورفنن ، ون بينننة لننه، ولننم ُسننتط  اسننتخراجه منننه بالق ننا ، 

و آخننذ منننه بقنندر عيننني أ ،بقنندر هننذا المننال أو أعننل منننه، فقننال: آخننذه ُخفيننة وجنند لننه منناًن  ،فظفننر لننه
  بقدر حقي عنده ُخفيًة م ل ععوأ هند بن  ُعتبة امرأة أبي سفيان.

نــه لــه لـم يأخـذ م قــدر علـى مـاز  ف ،فمنعـه منـه حــقٌّ  ومـن كـان لــه علـى أحـد  " :-رحمنه هللا–عنال 
 ُعني إن من خالل الق ا  أو بعلمه بذل  وِايل نفسر منه، اينل هنو مندين  لنه، لنه" مقدار حقه

 عليه عين وجحده أن ُُعامل بم ل ما عمل؟
والحننندي  فننني  -ينننه الصنننالة والسنننالمعل–جنننا   هنننند بنننن  عتبنننة امنننرأة أبننني سنننفيان إلنننى الرسنننول 

ُخــذي مــن »رجننل  شننحيح ن ُُعطيننني مننا ُكفيننني وولنندي، فقننال:  ،الصننحيح، فقالنن : إن أبننا سننفيان
 من  ير علمه ُعني. ،ُعني ُخذي بعلمه؟ ن «ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف

ننند أبنني ُسننتدلون بحنندي  أبنني هر ننرة ع ،المؤلننف ومننن ُقننول بقولننه: مننن أن مسننألة الظفننر ن تجننوز
شنخ  مندين لرجنل بنألف ر نال  «األماص  إلى من ائتمنـك وال تخـن مـن خاصـك أد ِ »عاوع والترمنذي 
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ُُسنننافر وعننننده ألنننف ر نننال، وعنننال: خننندهم أماننننًة عنننندك، فرجننن  االبنننه  أن هنننذا الرجنننل المننندين أراع
 تخن من األماص  إلى من ائتمنك وال أد ِ »ما ُُعطيني إُاه؟ ن  الحندي   أوباامانة، ُُعطيني إُاه 

 على هذا القول.« خاصك
ه خاننه، إ ا القول ال اني: أن له أن ُأخذ؛ انه صاحل حق وحقه ن ُ ني ، وكنون اإلنسنان جحند

 .جحده المدين فقد خان
 طالب:....... 

 بالق ا  ُأخذونه. اما ُمن  إ  أعر جروه وأخذوه منه  صبً  ،ن
 طالب:....... 

 اسم  اسم  بعد باعي للمسألة تكملة.
ين ظاهًرا سبل الحق ظاهر فلنه أن ُأخنذ كالنفقنة سنببم ها ن أهل العلم من ُقول: إ ا كان سبل الدَّ

خــــذي مــــن مالــــه مــــا يكفيــــك وولــــدك »: -عليننننه الصننننالة والسننننالم–ظنننناهر؛ ولننننذل  عننننال النبنننني 
أحند يتهمهننا أنهنا سنرع ، لكننن إ ا لنم ُكننن السنبل ظنناهًرا،  هان السننبل ظناهر منا فينن ؛«بـالمعروف
تهم بأنه سر  من مال هنذا الرجنل، وهني خياننة فني الظناهر، ولنو أثبن  علينه الشنهوع فإنه سوذ يُ 

 أنه جحد ما عنده أو أخذ من ماله عد يتعرض إلعامة الحد عليه.
 ،-رحمنه هللا–وهنو النذي مشنى علينه المؤلنف  ،على كل حال ااعوال ثالثة: منهم من ُمنن  مطلًقنا

 من أهل العلم. معروذ مشهور في المذهل، وعند جم وهو عول  
 القول ال اني: أن له أن ُأخذ بقدر ما له من حق.
 .وهذا هو المتجه ،أو كان السبل بااًنا ،القول ال ال : ُُفرِ   بين ما إ ا كان السبل ظاهًرا

 طالب:....... 
 ظاهره.

 طالب:....... 
ننننه الترمنننذي و ينننره، والن كنننانعنننل كنننل حنننال المتجنننه صنننحَّ  تحسنننين  حه جمننن   منننن أهنننل العلنننم وحسَّ

 الترمذي وحتى تصحيح الحا م له فيه ما فيه، لكن...
 طالب:....... 

ح الحنا م عبلنه، واالبناني مصنححه لكنن يبقنى أننه عند ن ُصنل إلنى عرجنة الصنحيح، فالُحسنن صحَّ 
 ُمحتمل.

 طالب:....... 
ه أو حنبلنني، ون ُعملننون بمننا جننزم بننه إمننامهم، والعلمننا  ُقولننون: عننول العننالم أو فتننواه أو تصننحيح

ت عيفه ملزم  لمن ُُقلده، فم اًل عندنا حدي  ابن عمر في البخناري فني رفن  اليندين بعند النركعتين، 
، واإلمام أحمد يرأ أنه موعوذ على ابن عمنر؛ ولنذل  ن ُجعلنون هنذا اوثاب  في البخاري مرفوعً 
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بنه، هنذا موعوذ فال ُُستدل الموف  من مواف  الرف ؛ ان إمامهم يرأ عدم صحة رفعه م  أنه 
  لإلمام الُمقتدأ به من ِعبل أتباعه، فهل عول اإلمام أحمد اشتهر في مذهبه وعرفوه وخالفوه؟  اتباع

 طالب:....... 
نه في موف ر آخر أو صححه.      على كل حال عد ُكون اإلمام حسَّ

        
  


